فهرست امکانات موجود در فروش در قالب چند سطحی MLM
به روزرسانی 97/10/09

ردیف

عنوان

.1

عضو گیری بر اساس کد معرف ایجاد ساختار سلسله مراتبی پیشرفته با سرعت عمل باال

.2

قابلیت اجرای انواع پلن های درآمد زایی چند سطحی – جداشونده – ماتریکسی – باینری و...

.3

دفتر کار مجزا برای هر کاربر

.4

تنظیم مقادیر متغیرهای سیستم (درصد ها ،تعداد سطح ها  ،امتیازها )

.5

مشاهده لیست بازاریابان همراه با انواع فیلتر های جستجو

.6

مشاهده و مدیریت لیست سفارشات بازاریابان با انواع فیلترهای جستجو

.7

مشاهده کارمزدهای هر بازاریاب به تفکیک دوره های زمانی

.8

مشاهده گروه های فروش هر بازاریاب

.9

ارسال پیام و مشاهده پیام های دریافتی از بازاریابان (سیستم تیکت)

.11

ارسال اعالمیه و پاپ آپ جهت نمایش در دفتر کار بازاریابان

.11

تنظیم شرایط و تخفیف خرده فروشی

.12

مشاهده  ،تائید و مدیریت مدارک ارسالی بازاریابان

.13

گزارش پورسانت بازاریابان در هر دوره زمانی

.14

نمایش بازاریاب های زیرمجموعه در دفترکار

.15

ثبت خودکار پورسانت بعد از خرید و امکان نمایش در دفترکار

.16

نمایش پورسانت های پرداخت شده طبق دوره های مختلف تسویه حساب در دفترکار بازاراب

.17

دریافت پورسانت فقط در یک سطح ( نمایندگان)

.18

تسویه حساب گروهی و پرداخت پورسانت توسط مدیریت

.19

خروجی گرفتن از پورسانت ها و ارسال به بانک

.21

نمایش زیرمجوعه ها بر اساس درختی و لیست

.21

نمایش اعضا تیم من تا نامحدود سطح

.22

نمودار رشد تیم من به تفکیک ماه (امتیاز – حجم ) فروش

.23

دانلود لیست قیمت کاالهای قابل ارائه در شرکت در قالب اکسل در دفترکار بازاراب

.24

گزارش وضعیت و فعالیت تیم ( تعداد شاخه – تعداد زیرمجموعه – خرید شخصی – خرید شاخه ) به تفکیک ماه

.25

قانون کمپرس و حذف بازاریاب های غیرفعال در دریافت پورسانت طبق قانون وزارت صنعت

.26

عضویت بازاریاب در وب سرویس وزارت صنعت طبق قانون فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای
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.27

لغو بازاریاب از دفتر کار و لغو در وب سرویس وزارت صنعت طبق قانون فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای

.28

ارسال مدارک بازاراب ( کارت ملی – تصویر پرسنلی ) و قابلیت رد یا تایید توسط شرکت

.29

نمایش کد ملی بازاریابی در دفتر کار

.31

نمایش آنالین مجموعه فروش شبکه در شجره نامه خطی و درختی و دفتر کار

.31

جستجو در کل زیرمجموعه با نام کاربری توسط هر بازاریاب

.32

تعریف مقدار امتیاز و حجم کاال در انبار جهت کنترل سیستم پورسانت دهی در محصول

.33

امکان فعال و غیرفعال سازی سیستم عضویت

.34

امکان فعال سازی و غیرفعال سازی وب سرویس بازرگانی در هنگام عضویت (کاربردی در هنگامی که وب سررویس برا
مشکل مواجه شده است )

.35

بهررره گیررری از روش هررای مرردیریت تررراکنش هررا در دیتررابیس و رعایررت قرروانین قرروانین

Database ACID

 Transactionalبه جهت کنترل عملیات روی دیتابیس و در صورت بروز خطا عقب گرد تغییرات وارد شده
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